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LASF NARIŲ EILINIO SUVAŽIAVIMO 
 

PROTOKOLAS 
2013-03-30 

Kaunas 
 
I. LASF Prezidento Suvažiavimo delegatų sveikinimas.  
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas Gintaras Furmanavičius 
pasveikino susirinkusius LASF narių delegatus (toliau – delegatai) į eilinį LASF narių suvažiavimą 
(toliau – Suvažiavimas). 
 
II. Kvorumas. Suvažiavimo vedimo organų sudarymas ir rinkimas. 
 
1. Kvorumas. 
LASF prezidentas informavo, jog 2013-02-19 LASF tarybos nutarimu yra sudaryta Suvažiavimo 
mandatinė komisija, kurią sudaro: Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, bei nariai – 
Aldona Mažeikienė, Edita Kairiūkštė, ir prašė Mandatinės komisijos pirmininkės Rasos Jakienės 
pranešti  kiek narių dalyvauja, ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 
Mandatinės komisijos pirmininkė konstatavo: 
1. Iš viso Suvažiavime turi teisę dalyvauti 55 LASF narių delegatai turintys balso teisę.  
2. Užsiregistravo 38 LASF narių delegatai turintys balso teisę, tai sudaro 69 % visų delegatų galinčių 

dalyvauti Suvažiavime ir turinčių balso teisę.  
3. Suvažiavimo kvorumas yra.  
4. 2/3 sudaro 25 LASF narių delegatai. 
5. Svečio teisėmis dalyvauja 15 asmenų.  
(Mandatinės komisijos protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 1). 
 
LASF prezidentas, vadovaudamasis Mandatinės komisijos paskelbta informacija, jog Suvažiavimo 
kvorumas yra, paskelbė Suvažiavimo pradžią.  
 
2. Sekretoriato sudarymas: 
2.1. Sekretoriato sekretorių skaičiaus nustatymas: 
LASF prezidentas teikė SIŪLYM Ą: Suvažiavimo sekretoriatą sudaryti iš trijų sekretorių. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: Suvažiavimo sekretoriatą sudaryti iš trij ų sekretorių.  
(LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 
 
2.2. Sekretoriato Sekretorių rinkimai: 
LASF prezidentas Suvažiavimo delegatams teikė SIŪLYM Ą: Suvažiavimo sekretoriatą išrinkti tokios 
sudėties: 
1. Vyriausiąja sekretore - Rasą Jakienę, 
2. Sekretore - Aldoną Mažeikienę, 
3. Sekretore - Editą Kairiūkštę. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 
NUTARTA: patvirtinti šios sud ėties sekretoriatą: 
1. Vyriausiąja sekretore - Rasą Jakienę, 
2. Sekretore - Aldoną Mažeikienę, 
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3. Sekretore - Editą Kairi ūkštę.  
(LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 
 
3. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:  
3.1. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos (toliau – RBSK) narių skaičiaus nustatymas: 
LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos nuostatais, teikė 
SIŪLYM Ą:  RBSK sudaryti iš 5 narių. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: RBSK sudaryti iš 5 nari ų.  
(RBSK rinkimų protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 3) 
 
3.2. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos narių rinkimai: 
LASF prezidentas pasiūlė teikti kandidatus į RBSK narius. Suvažiavimo delegatai teikė kandidatus. 
Pateikus 5 kandidatus, LASF prezidentas sustabdė kandidatų teikimą. LASF prezidentas, 
atsižvelgdamas į Suvažiavimo delegatų siūlymus, teikė SIŪLYM Ą:  
RBSK sudaryti iš šių narių: 

1. Gintaras Kaminskas; 
2. Romualdas Mažuolis; 
3. Saulius Butrimavičius; 
4. Karolis Augustauskas; 
5. Ričardas Grikša. 

Prieštaravimų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 
NUTARTA: RBSK sudaryti iš šių narių: 

1. Gintaras Kaminskas; 
2. Romualdas Mažuolis; 
3. Saulius Butrimavičius; 
4. Karolis Augustauskas; 
5. Ričardas Grikša. 

(RBSK rinkimų protokolas Nr. 2, Priedas Nr. 4) 
 
LASF prezidentas išrinktiems RBSK nariams pasiūlė išeiti į pirmą jų posėdį,  kuriame jie išsirinktų 
RBSK pirmininką ir sekretorių.  
RBSK narys G. Kaminskas informavo Suvažiavimo delegatus, jog RBSK nariai RBSK pirmininku 
išrinko Gintarą Kaminską, sekretoriumi – Romualdą Mažuolį.  
(RBSK rinkimų protokolas Nr. 3, Priedas Nr. 5 )  
 
4. Suvažiavimo pirmininko rinkimai:  
LASF prezidentas pasiūlė Suvažiavimo delegatams siūlyti Suvažiavimo pirmininko kandidatūras. 
Suvažiavimo delegatai pasiūlė Suvažiavimo pirmininku išrinkti LASF prezidentą Gintarą 
Furmanavičių. LASF prezidentas, atsižvelgdamas į gautą vienintelį Suvažiavimo delegatų pasiūlymą, 
teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad Suvažiavimo pirmininku būtų išrinktas LASF prezidentas Gintaras 
Furmanavičius?“ 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: Suvažiavimo pirmininku išrinkti Gintar ą Furmanavičių.  
(RBSK protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 6 )  
 
III. D ėl suvažiavimo vedimo tvarkos. 
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1.Dėl suvažiavimo trukmės:  
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą:  Suvažiavimo pertrauką daryti nuo 13.30 iki 14.30. val. 
Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal narių pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą 
spręsti eigoje. 
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA: Pertrauk ą daryti nuo 13.30 iki 14.30 val.. Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal 
narių pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje.  
(RBSK protokolas Nr. 2, Priedas Nr. 7 )  
 
2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko: 
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: 
      1) Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 30 min. 

2) Klausimo pristatymas iki 5 min. 
3) Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne 
ilgiau kaip 3 minutės. 
4) Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 
atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 
Kitų siūlymų negauta. 

BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA:  
1) Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 30 min. 
2) Klausimo pristatymas iki 5 min. 
3) Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas 
ne ilgiau kaip 3 minutės. 
4) Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 
atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 
(RBSK protokolas Nr. 3, Priedas Nr. 8 )  
 
IV. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas: 
Suvažiavimo pirmininkas informavo Suvažiavimo delegatus, kad 2013-03-25 d. LASF taryba gavo, 
LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko, pranešimą apie jo atsistatydinimą iš LASF Ralio 
komiteto pirmininko pareigų. Tą pačią dieną buvo gauti ir LASF Ralio komiteto narių Vlado Vaitkaus 
ir Migl ės Juškaitės-Žalnierukynienės pranešimai, apie jų atsistatydinimus iš Komiteto narių. Susidarius 
šiai situacijai, LASF taryba skubos tvarka sušaukė Tarybos posėdį ir vadovaudamasi įstatų 8.2 ir 
14.3.p, nutarė teikti 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimui papildomą darbotvarkės klausimą dėl 
„LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimų“ ir iki Suvažiavimo pradžios pateikti LASF 
administracijai kandidatų į LASF tarybos nario – Ralio komiteto sąrašus su kandidatų sutikimais arba 
šiuos pasiūlymus pateikti Suvažiavimo dieną, delegatų registracijos metu. Šį teikimą LASF taryba 
2013-03-26 d. el.paštu išsiuntė visiems LASF nariams ir paskelbė LASF internetiniame tinklalapyje.  
2013-03-26 ir 27 dienomis LASF taryba gavo Ralio komiteto narių Edvino Pagirsko ir Žilvino Juršio 
atsistatydinimo iš Ralio komiteto narių prašymus. Šiuo metu LASF Ralio komitetas neturi nei 
pirmininko, nei narių. Pagal LASF įstatus ir Komitetų nuostatus, joks kitas LASF organas negali 
administruoti automobilių ralio sporto šaką. Per LASF tarybos nustatytą laiką, siūlymų į LASF tarybos 
nario – Ralio komiteto pirmininkus teikimų gauta nebuvo (nei el.paštu, nei Suvažiavimo delegatų 
registracijos metu). 
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Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Suvažiavimui LASF taryba teikia siūlymą papildyti Suvažiavimo 
darbotvarkę paskutiniu darbotvarkės klausimu „LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko 
rinkimai“ ir spręsti susidariusią situaciją. 
Kitų siūlymų negauta. 
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad šio Suvažiavimo darbotvarkė būtų 
papildyta paskutiniu darbotvarkės klausimu „LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko 
rinkimai“ . 
BALSUOTA: Už – 33, Prieš – 4, Susilaikė – 1.. 
NUTARTA: šio Suvažiavimo darbotvarkę papildyti paskutiniu 17 darbotvark ės klausimu 
„LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rin kimai“ . 
 (RBSK protokolas Nr. 4, Priedas Nr. 9) 
 
2.Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas:  
Suvažiavimo pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, jog per LASF įstatais nustatytą LASF narių siūlymų 
teikimo Suvažiavimui laikotarpį nebuvo gauta siūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės, teikė 
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad būtų patvirtinta Suvažiavimo darbotvarkė, kuri pateikta LASF nariams 
Suvažiavimo medžiagoje, su šiame Suvažiavime patvirtintu papildomu klausimu „LASF tarybos nario-
Ralio komiteto pirmininko rinkimai?“ 
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA:  Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA: Patvirtinti Suvažiavimo darbotvark ę, kuri pateikta LASF nariams Suvažiavimo 
medžiagoje, su šiame Suvažiavime patvirtintu papildomu klausimu „LASF tarybos nario-Ralio 
komiteto pirmininko rinkimai.  
Eilinio LASF nari ų suvažiavimo darbotvarkė 
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas. 
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas. 
3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą. 
4. LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
5. 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų 
federacijos veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas. 
6. LASF organo „Drag“ komiteto steigimas. 
7. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas Projektas Nr. 2/2012-11-14. 
8. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas. (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas) 
9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas. (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas) 
10. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas. (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas) 
11. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas. (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas) 
12. LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai. (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas). 
13. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai.  
14. LASF tarybos nario - „Drag“ komiteto pirmininko  rinkimai. (jeigu bus įsteigtas „Drag“ 
komitetas) 
15. LASF viceprezidento rinkimai.  
16. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo.  
17.       LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.  
(RBSK protokolas Nr. 5, Priedas Nr. 10) 
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V. Darbas pagal darbotvarkę. 
 
1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas. 
LASF Prezidentas informavo, kad atsižvelgiant į tai, jog išsami Tarybos-Prezidento ataskaita yra 
pateikta Suvažiavimo medžiagoje (priedas Nr. 29 Suvažiavimo medžiagos 7-11 psl.), jis akcentuos tik 
pagrindinius įvykius, įvykusius per 2012 metus. Pristačius Tarybos-Prezidento ataskaitą Suvažiavimo 
delegatai teikė klausimus LASF prezidentui. Po atsakymų į Suvažiavimo delegatų klausimus, 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog pagal LASF įstatus Suvažiavimas tik išklauso šias ataskaitas, 
todėl šiuo klausimu nebalsuojama ir einama prie kito darbotvarkės klausimo.  
 
2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
Vadovaujantis LASF Apeliacinio teismo nuostatų 5.1. p. Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitą 
pristatė LASF Apeliacinio teismo pirmininkas Andrejaus Savčenko (priedas Nr. 29 Suvažiavimo 
medžiagos 20 psl.) .  
Suvažiavimo pirmininkas informavo Suvažiavimo delegatus, jog pagal LASF Apeliacinio teismo 
nuostatų 5.1. p. Suvažiavimas tik išklauso šią ataskaitą. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pasiūlė 
pareiti prie kito Suvažiavimo darbotvarkės klausimo.  
 
3. Klausimas: LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 
ataskaitą; 
LASF finansininkė, Svetlana Kniurienė, pristatė LASF 2012 m. metinę finansinę atskaitomybę, 
atsižvelgiant į audito ataskaitą. (LASF 2012 m. metinė finansinė atskaitomybė Priedas Nr. 27 ) 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF finansininkei ir jos pateiktų atsakymų, Suvažiavimo 
pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2012 m. metinę finansine 
atskaitomybę atsižvelgiant į audito ataskaitą“.   
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Už – 31, Prieš – 0, Susilaikė - 5. 
NUTARTA: patvirtinti LASF 2012 m. metin ę finansine atskaitomybę atsižvelgiant į audito 
ataskaitą. (RBSK protokolas Nr. 6, Priedas Nr. 11). 
 
4. Klausimas: LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
LASF finansininkė Svetlana Kniurienė pristatė 2013 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmatą. (2012 m. 
LASF Pajamų ir išlaidų sąmata Priedas Nr.28) 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF finansininkei ir jos pateiktų atsakymų, Suvažiavimo 
pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad patvirtinti LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatą?“ 
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Už – 26, Prieš – 1, Susilaikė - 7. 
NUTARTA: Patvirtinti LASF 2013 m. pajam ų ir išlaidų sąmatą. (RBSK protokolas Nr. 7, Priedas 
Nr. 12). 
 
5. Klausimas: 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslini ų 
įnašų federacijos veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas;  
LASF finansininkė Svetlana Kniurienė pristatė 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, 
asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių projektą. (Priedas Nr.29 
Suvažiavimo medžiagos 21-24 psl. ) 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF finansininkei ir jos pateiktų atsakymų, Suvažiavimo 
pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad patvirtinti 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario 
mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžius ?“ 
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Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Už – 31, Prieš – 5, Susilaikė - 2. 
NUTARTA: patvirtinti 2014 m. LASF nari ų stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių 
tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžius.  
(RBSK protokolas Nr. 8, Priedas Nr. 13). 
 
6. Klausimas: LASF organo „Drag“ komiteto steigimas. 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog yra gautas LASF nario VšĮ ASK „Žaibelis“ teikimas 
Suvažiavimui dėl „Drag“ (traukos lenktynių) komiteto įsteigimo LASF‘e. (Priedas Nr.29 Suvažiavimo 
medžiagos 25 psl. ) 
Teikimą pristatė LASF nario VšĮ ASK „Žaibelis“ narys Rolandas Šležas.  
Šiuo klausimu pasisakė Suvažiavimo delegatas A.Savčenko, kuris teigė, jog ši automobilių sporto šaka, 
kuri iki šiol buvo Kitų sporto šakų komiteto administravime, pagal savo apimtį ir jai keliamus saugumo 
bei techninius reikalavimus turėtų turėti atskirą šios sporto šakos Komitetą ir siūlė Suvažiavimo 
delegatams balsuoti už šį siūlymą. 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF nario VšĮ ASK „Žaibelis“ nariui Rolandui Šležui, 
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „ Kas už tai, kad LASF būtų įsteigtas „Drag‘o“ (traukos 
lenktynių) komitetas“  
BALSUOTA: Už – 38, Prieš – 0, Susilaikė - 0.   
NUTARTA: LASF įsteigti „Drag‘o“ (traukos lenktyni ų) komitetą. 
(RBSK protokolas Nr. 9, Priedas Nr. 14). 
 
7. Klausimas: „Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas“  
Klausimą pristatė LASF tarybos patvirtintos LASF įstatų redakcijos darbo grupės (toliau - Darbo 
grupės) pirmininkas Ričardas Rupkus. Pristatydamas klausimą R.Rupkus supažindino Suvažiavimo 
delegatus, kaip vyko Darbo grupės darbas, rengiant LASF įstatų redakcinį projektą. Įvardino Darbo 
grupės narius, kurie neteikė pasiūlymų ir nebalsavo dėl galutinio LASF įstatų redakcinio projekto, tai 
R.Agurkis, A.Savčenko, R.Savickas. Taip pat trumpai supažindino su esminiais LASF įstatų 
pakeitimais, atsakė į Suvažiavimo delegatų klausimus. (Priedas Nr.29 Suvažiavimo medžiagos 26-41 
psl. ) 
Šiuo klausimu pasisakė R.Agurkis, kuris informavo, jog atsistatydino iš šios Darbo grupės savo noru, 
apie tai neinformavęs Darbo grupės, todėl ir nedalyvavo balsavime. Atsistatydinimo priežastis, tai, jog 
nematė prasmės dirbti šioje Darbo grupėje ir galėjimo ką nors pakeisti. 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų Darbo grupės pirmininkui, Suvažiavimo pirmininkas, 
atsižvelgdamas į tai, jog šio Suvažiavimo nutarimu  LASF‘e buvo įsteigtas „Drag‘o“ (traukos 
lenktynių) komitetas, teikė SIŪLYM Ą: „ Kas už tai, kad būtų patvirtintas Suvažiavimo medžiagoje 
pateiktas LASF įstatų redakcinis projektas su papildymu 6.3.1.11 punktu - „Drag‘o“ (traukos 
lenktynių) komitetas, Nr. 2/2012-11-14  ir šį redakcinį projektą įgalioti pasirašyti LASF prezidentą 
Gintarą Furmanavičių?“  
BALSUOTA: Už – 27, Prieš – 6, Susilaikė - 2.   
Balsuojant „Už“ yra surinkta 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių LASF narių delegatų balsų. 
NUTARTA: patvirtinti Suvažiavimo medžiagoje pateiktą LASF įstatų redakcinį projektą su 
papildymu 6.3.1.11 punktu - „Drag‘o“ (traukos lenktynių) komitetas, Nr. 2/2012-11-14  ir šį 
redakcinį projektą įgalioti pasirašyti LASF prezidentą Gintarą Furmanavičių“ . 
(RBSK protokolas Nr. 10 Priedas Nr. 15). 
 
Suvažiavimo Pirmininkas pasveikino Kartingo federacijos prezidentą Ramūną Savicką, po šio 
Suvažiavimo nutarimo, automatiškai tapusiu LASF tarybos nariu. 
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8. Klausimas: LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas. 
Klausimą pristatė LASF teisininkas Ričardas Rupkus. (Priedas Nr.29 Suvažiavimo medžiagos 42-58 
psl. ) 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF teisininkui Ričardui Rupkui, Suvažiavimo 
pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad būtų patvirtintas LASF etikos ir drausmės kodeksas?“ 
BALSUOTA: Už – 22, Prieš – 8, Susilaikė - 5. 
NUTARTA: patvirtinti LASF etikos ir drausm ės kodeksą. 
(RBSK protokolas Nr. 11, Priedas Nr. 16) 
 
9.Klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas . 
Suvažiavimo pirmininkas teikė LASF Tarybos darbo nuostatus, kurie yra parengti atsižvelgiant į 
galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. (Priedas Nr.29 Suvažiavimo 
medžiagos 59-66 psl. ) 
Atsižvelgiant į tai, jog LASF įstatų nustatyta tvarka ir terminais pasiūlymų dėl teikiamų LASF Tarybos 
darbo nuostatų negauta, Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad būtų patvirtinti 
LASF tarybos darbo nuostatai ir panaikinti 2004.12.04  LASF suvažiavimo patvirtinti LASF Tarybos 
nuostatai ?“ 
BALSUOTA: Už – 26, Prieš – 4, Susilaikė - 1.   
NUTARTA: patvirtinti LASF tarybos darbo nuostatus i r panaikinti 2004.12.04  LASF 
suvažiavimo patvirtintus LASF Tarybos nuostatus. 
(RBSK protokolas Nr. 12, Priedas Nr. 17) 
 
10.Klausimas: LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas.  
Suvažiavimo pirmininkas teikė LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatus, kurie yra parengti 
atsižvelgiant į galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. (Priedas Nr.29 
Suvažiavimo medžiagos 67-71 psl. ) 
Atsižvelgiant į tai, jog LASF įstatų nustatyta tvarka ir terminais pasiūlymų dėl teikiamų LASF 
Apeliacinio teismo darbo nuostatų negauta, Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, 
kad būtų patvirtinti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai ir panaikinti 2004.12.04 LASF 
suvažiavimo patvirtinti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai?“ 
BALSUOTA: Už – 27, Prieš – 3, Susilaikė - 0.   
NUTARTA: patvirtinti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatus ir panaikinti 2004.12.04  LASF 
suvažiavimo patvirtintus LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatus. 
(RBSK protokolas Nr. 13, Priedas Nr. 18) 
 
11.Klausimas:LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas . 
Suvažiavimo pirmininkas teikė LASF Revizijos komisijos darbo nuostatus, kurie yra parengti 
atsižvelgiant į galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. (Priedas Nr.29 
Suvažiavimo medžiagos 72-75 psl. ) 
Atsižvelgiant į tai, jog LASF įstatų nustatyta tvarka ir terminais pasiūlymų dėl teikiamų LASF 
Revizijos komisijos darbo nuostatų negauta, Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, 
kad būtų patvirtinti LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai ir panaikinti 2004.12.04  LASF 
suvažiavimo patvirtinti LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai?“ 
BALSUOTA: Už – 29, Prieš – 2, Susilaikė - 0.   
NUTARTA: patvirtinti LASF Revizijos komisijos darbo  nuostatus ir panaikinti 2004.12.04  
LASF suvažiavimo patvirtintus LASF Revizijos komisijos darbo nuostatus  
(RBSK protokolas Nr. 14, Priedas Nr. 19) 
 
Pertraukos paskelbimas: 
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Suvažiavimo pirmininkas, atsižvelgiant į Suvažiavimo priimtą nutarimą dėl Suvažiavimo pertraukos, 
paskelbė pertrauką nuo 13:25 val. iki 14:15 val. 
 
 
Dėl kvorumo patikrinimo:  
Suvažiavimo pirmininkas pasiūlė po pertraukos pasitikrinti kvorumą. 
RBSK informavo Suvažiavimą: 
Suvažiavime 14:20 val. dalyvauja 33 delegatai. Kvorumas: yra, 2/3 sudaro – 22 LASF narių 
delegatai.  
(RBSK protokolas Nr. 15, Priedas Nr. 20). 
 
12.Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai. 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog LASF etikos ir drausmės kodekso nustatyta tvarka LASF 
etikos ir drausmės komisija iš penkių komisijos narių renkama Suvažiavimo metu. Siūlė Suvažiavimo 
delegatams teikti kandidatus į LASF etikos ir drausmės komisiją.  
Suvažiavimo delegatai teikė siūlymus į LASF etikos ir drausmės komisijos narius: 

1. Gintaras Kaminskas. 
2. Sigitas Januška. 
3. Leonas Vedeikis. 
4. Jonas Balčiūnas. 
5. Darius Matulis. 

Daugiau pasiūlymų negauta. Pasiūlyti kandidatai sutiko užimti siūlomas pareigas. 
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad LASF etikos ir drausmės komisija būtų 
sudaryta iš pateiktų Suvažiavimo delegatų kandidatų?“ 
BALSUOTA: Už – 32, Prieš – 0, Susilaikė – 1. 
NUTARTA: LASF etikos ir drausm ės komisiją sudaryti iš šių komisijos narių: 

1. Gintaras Kaminskas. 
2. Sigitas Januška. 
3. Leonas Vedeikis. 
4. Jonas Balčiūnas. 
5. Darius Matulis. 

(RBSK protokolas Nr. 16, Priedas Nr. 21). 
 
Suvažiavimo pirmininkas, vadovaujantis LASF etikos ir drausmės kodekso 24 str. 3 p., pasiūlė LASF 
etikos ir drausmės komisijos nariams išsirinkti LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininką ir 
pavaduotoją, bei apie tai informuoti LASF narių suvažiavimo delegatus.“ 
Po pasitarimo, LASF etikos ir drausmės komisija informavo jog: 
LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininku išrinktas: Leonas Vedeikis. 
LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas: Gintaras Kaminskas. 
(LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr.1; priedas Nr.30) 
 
13. Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai.  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog 2012-05-23 iš LASF revizijos komisijos pirmininkės pareigų 
atsistatydino Jūratė Vasiliauskaitė. Likusiai Revizijos komisijos kadencijai, LASF prezidento teikimu, 
yra siūloma LASF revizijos komisijos pirmininku išrinkti Arną Paliukėną. (Priedas Nr.29 Suvažiavimo 
medžiagos 76 psl. ) 
LASF įstatų nustatyta tvarka ir terminais kitokių pasiūlymų negauta. Suvažiavimo pirmininkas teikė 
SIŪLYM Ą: ” Kas už tai, kad LASF Revizijos komisijos pirmininku būtų išrinktas Arnas Paliukėnas?“.  
BALSUOTA: Už – 33, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
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NUTARTA: LASF Revizijos komisijos pirmininku išrink tas Arnas Paliukėnas. 
(RBSK protokolas Nr. 17, Priedas Nr. 22). 
 
Dėl kvorumo patikrinimo: 
Suvažiavimo pirmininkas pasiūlė prieš slaptų rinkimų procedūras pasitikrinti kvorumą. 
RBSK informavo Suvažiavimą: 
Suvažiavime 14:40 val. dalyvauja 33 delegatai. Kvorumas: yra, 2/3 sudaro – 22 LASF narių 
delegatai.  
(RBSK protokolas Nr. 18, Priedas Nr. 23). 
 
14.Klausimas: LASF tarybos nario - „Drag‘o“ komiteto pirmininko rinkimai  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog LASF narys VšĮ ASK „Žaibelis“ teikia Rolando Šležo 
kandidatūrą į LASF tarybos nario - „Drag“ Komiteto pirmininko kandidatūrą. (Priedas Nr.29 
Suvažiavimo medžiagos 77 psl. ) 
Kitokių pasiūlymų LASF nustatytais terminais ir tvarka gauta nebuvo. LASF įstatų suteiktais 
įgaliojimais, LASF prezidentas siūlo Rolando Šležo kandidatūrą į LASF tarybos nario - „Drag“ 
komiteto pirmininkus.  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog vadovaujantis LASF įstatų 7.4. p., rinkimai į LASF tarybos 
narius yra slapti. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas pristatė slapto balsavimo rinkimų 
biuletenius, jų pildymo ir slapto balsavimo tvarką. 
Vyksta slaptas balsavimas. 
BALSUOTA:  Balsavimo komisijos pirmininkas pranešė slapto balsavimo rezultatus: 
Viso biuletenių 33, sugadintų biuletenių - nėra. 
Už – 32, Prieš – 1. 
NUTARTA: LASF tarybos nariu - „Drag“ Komiteto pirmi ninku išrinktas Rolandas Šležas. 
(RBSK protokolas Nr. 19, Priedas Nr. 24) 
 
15.Klausimas: LASF viceprezidento rinkimai.  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog 2012-03-31 Suvažiavime iš LASF tarybos nario – 
viceprezidento pareigų atsistatydino Ramūnas Šaučikovas ir į jo vietą Suvažiavime nebuvo renkamas 
kitas LASF tarybos narys – viceprezidentas. LASF prezidentas, LASF įstatų suteiktais įgaliojimais, 
Suvažiavimui teikė kandidatą į LASF tarybos nario – viceprezidento pareigas Darių Jonušį. (Priedas 
Nr.29 Suvažiavimo medžiagos 78 psl. ) 
Kitokių pasiūlymų LASF nustatytais terminais ir tvarka gauta nebuvo.  
Suvažiavimo delegatai uždavė klausimus kandidatui į LASF tarybos nario – viceprezidento pareigas 
Dariui Jonušiui. 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų kandidatui į LASF tarybos nario – viceprezidento pareigas, 
vyko slaptas balsavimas. 
BALSUOTA:  Balsavimo komisijos pirmininkas pranešė slapto balsavimo rezultatus: 
Viso biuletenių 33, sugadintų biuletenių - nėra. 
Už – 26, Prieš – 7. 
NUTARTA: LASF viceprezidentu išrinktas Darius Jonušis. 
(RBSK protokolas Nr. 20, Priedas Nr. 25) 
 
16.Klausimas: Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo. 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog  LASF sporto Senjorų komiteto siūlymu Taryba  teikia 
Suvažiavimui suteikti „LASF garbės vardo apdovanojimą“ Sigitui Januškai ir Romualdui Barkauskui. 
Kandidatus į LASF garbės vardo apdovanojimą pristatė LASF sporto Senjorų komiteto narys 
Gediminas Maškauskas. 
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Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad Sigitui Januškai būtų suteiktas „LASF 
garbės vardo“ apdovanojimas. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: suteikti „LASF garb ės vardo“ apdovanojimą Sigitui Januškai. 
 
Suvažiavimo pirmininkas teikė SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad Romualdui Barkauskui būtų suteiktas 
„LASF garbės vardo“ apdovanojimas?“ 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: suteikti „LASF garb ės vardo“ apdovanojimą Romualdui Barkauskui. 
 
17. Klausimas: LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog šiuo metu nėra LASF Ralio komiteto pirmininko ir narių. 
Ralio komiteto pirmininkas ir Komiteto nariai iš pareigų atsistatydino likus 4 dienoms iki 
Suvažiavimo.(priedas Nr.32). Pagal LASF įstatų 7.1. p. pasiūlymai Suvažiavimui gali būti teikiami 
likus ne mažiau kaip 45 dienos iki Suvažiavimo pradžios. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, jeigu šio 
Suvažiavimo metu būtu renkamas LASF tarybos narys – Ralio komiteto pirmininkas, tai būtų pažeistos 
LASF įstatų nuostatos. Ieškant išeities iš susidariusios situacijos, jog LASF‘e yra būtinas veikiantis 
Ralio komitetas, be kurio veiklos negalėtų vykti automobilių ralio varžybos, yra siūloma laikinai 
sudaryti Ralio komitetą ir LASF įstatų nustatyta tvarka sušaukti neeilinį suvažiavimą vienu klausimu 
dėl „LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimų“. LASF įstatų 14.3. p. nustato, jog 
atsistatydinus Komiteto pirmininkui, komitetui iki Suvažiavimo vadovauja komiteto pasiūlytas ir 
Tarybos patvirtintas kitas Tarybos narys. Atsižvelgiant į tai, jog Komiteto nėra ir nėra kam teikti 
pasiūlymo dėl kito Tarybos nario laikinai eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas, siūloma: 
Suvažiavimui, kaip aukščiausiam LASF organui, teikti pasiūlymą LASF tarybai paskirti kitą LASF 
tarybos narį laikinai eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas ir, vadovaujantis LASF įstatų 14.1. p., 
suformuoti laikiną Ralio komitetą, kuris dirbtų iki kol bus išrinktas naujas Ralio komiteto pirmininkas. 
Suvažiavimo pirmininkas pasiūlė Suvažiavimo delegatams teikti kitą LASF tarybos narį Tarybai 
tvirtinti, laikinai eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas. 
Suvažiavimo delegatai, vadovaudamiesi LASF įstatų 14.3. p., teikė SIŪLYM Ą: pasiūlyti  LASF 
tarybos nario – viceprezidento Rolando Dovidaičio kandidatūrą LASF tarybai tvirtinti laikinai eiti 
Ralio komiteto pirmininko pareigas ir suformuoti laikinai einantį Ralio komitetą iki kol bus išrinktas 
naujas Ralio komiteto pirmininkas 
 BALSUOTA: Už – 32, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
NUTARTA: si ūlyti LASF tarybos nario – viceprezidento Rolando Dovidaičio kandidatūrą LASF 
tarybai tvirtinti laikinai eiti Ralio komiteto pirm ininko pareigas ir suformuoti laikinai einantį 
Ralio komitetą iki kol bus išrinktas naujas Ralio komiteto pirmininkas. 
(RBSK protokolas Nr. 21, Priedas Nr. 26) 
 
Suvažiavimo pabaigos skelbimas. 
Suvažiavimo pirmininkas paklausė Suvažiavimo delegatų: ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo 
pasirengimo procedūrų, Suvažiavimo medžiagos, Suvažiavimo vedimo tvarkos, dėl slapto bei atviro 
balsavimo procedūrų, biuletenių, dėl priimtų sprendimų. 
Pasiūlymų ir pastabų dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų, Suvažiavimo medžiagos, 
Suvažiavimo vedimo tvarkos, dėl slapto bei atviro balsavimo procedūrų, biuletenių, dėl priimt ų 
sprendimų, iš Suvažiavimo delegatų negauta.  
Suvažiavimo pirmininkas paskelbė 2013-03-30 LASF narių suvažiavimą baigtu. 
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PRIDEDADAMA:            
            
Priedas Nr. 1      Mandatinės komisijos protokolas Nr. 1           58 lapai 
Priedas Nr. 2    LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 1       1   lapas 
Priedas Nr. 3     RBSK rinkimų protokolas Nr. 1            1   lapas 
Priedas Nr. 4    RBSK rinkimų protokolas Nr. 2            2   lapai 
Priedas Nr. 5    RBSK rinkimų protokolas Nr. 3            1   lapas 
Priedai Nr. 6-26 RBSK protokolai Nr. 1-21,             22 lapai 
Priedas Nr. 27    LASF 2012 m. metinė finansinė atskaitomybė         6   lapai 
Priedas Nr. 28   2013 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmata                                        2   lapai 
Priedas Nr. 29   Suvažiavimo medžiaga           42  lapai 
Priedas Nr. 30   Etikos ir drausmės komisijos protokolas Nr. 1.                                                1   lapas 
Priedas Nr. 31   Teikimai LASF garbės vardo apdovanojimams                                               5   lapai  
Priedas Nr. 32   LASF Ralio komiteto narių atsistatydinimo pranešimai,                                 5    lapai 
Priedas Nr. 33   LASF narių eilinio suvažiavimo LASF tarybos narių rinkimų balsavimo  

               biuletenių išdavimo žiniaraštis                      3  lapai 
Priedas Nr. 34   Užantspauduotas vokas su Drag‘o komiteto pirmininko rinkimų biuleteniais 1  vnt. 
Priedas Nr. 35   Užantspauduotas vokas su LASF viceprezidento rinkimų biuleteniais            1  vnt. 
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